
 
 
 

Οι Έλληνες Επιχειρηματίες, 
συζητούν για τις ευκαιρίες ανάπτυξης και εκθέτουν τα προϊόντα τους 

 
H πρωτοβουλία που έγινε θεσμός, δίνει και πάλι το παρών στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019. 
Η Β & Β ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ και η iMinder διοργανώνουν για 6η συνεχή χρονιά το «MARKET FORUM» - 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 
Στόχος της φετινής διοργάνωσης του Φόρουμ, είναι η ενημέρωση και η εξεύρεση λύσεων σε δύο καίριας σημασίας 
θέματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις: «Εφοδιαστική Αλυσίδα και Εξαγωγές:  Προοπτικές 
Ανάπτυξης». 
 
ΦΟΡΟΥΜ: 
Στην διάρκεια των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 
19:00, κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και φορέων παροχής υπηρεσιών σε αυτές, θα αναπτύξουν συγκεκριμένες 
προτάσεις και επιτυχημένες στρατηγικές, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε νέες κερδοφόρες 
ενέργειες στην εγχώρια και διεθνή αγορά, στο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, που έχει διαμορφωθεί σήμερα. 
Μέσα από τις ομιλίες θα καταγραφούν αναλυτικά καίρια ζητήματα όπως -μεταξύ άλλων- οι στρατηγικές μάρκετινγκ, 
η ανταγωνιστική τιμή, η ανάλυση των δεδομένων της εφοδιαστικής αλυσίδας και το άνοιγμα «νέων δρόμων» για να 
φτάσουν τα προϊόντα στον παγκόσμιο καταναλωτή, οι πιστοποιημένες προδιαγραφές και οι δυνατότητες του 
ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Επιστημονικοί Συνεργάτες του ΦΟΡΟΥΜ είναι οι Θανάσης Ζηλιασκόπουλος 
Καθηγητής Βελτιστοποίησης Συστημάτων Παραγωγής/Μεταφορών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρώην Δ.Σ. της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Στέφανος Κομνηνός, Αναλυτής Αγορών, partner iMinder και πρώην Γενικός Γραμματέας Εμπορίου. 
 
ΕΚΘΕΣΗ: 
Παράλληλα με τις εργασίες του Φόρουμ, οι συμμετέχοντες - υπεύθυνοι των εταιρειών της  βιομηχανίας παραγωγής, 
επεξεργασίας, συσκευασίας και εμπορίας τροφίμων, ποτών, καλλυντικών αλλά και προϊόντων super market θα έχουν 
την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο χώρο εκλεκτά προϊόντα. Θα έχουν έτσι την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 
εμπορικούς αντιπροσώπους αλλά και εκπροσώπους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, του 
χώρου της μαζικής εστίασης, των δικτύων διανομής εντός & εκτός Ελλάδος και του ευρύτερου κλάδου των τροφίμων 
και των ποτών. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε μαζί μας : 210-8814731, 210-8837107,  info@bbe.gr  
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